
PV\1189933RO.docx PE641.374v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
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Comisia pentru petiții
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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 2 octombrie 2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30,

și 3 octombrie 2019, 9.00-12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 2 octombrie 2019, la ora 9.01, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat 
 (președintă).

1. Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise) de la 9.00 la 10.00 

Reuniunea a fost suspendată la ora 10.18.

***

Reuniunea a fost reluată la ora 10.19, fiind prezidată de Dolors Montserrat 
(președintă).

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi OJ– PE 641.304

 FdR 1189501
Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din 

• 4 și 5 septembrie 2019 PV- PE 641.087
FdR 1188173 + anexe

Procesele-verbale au fost aprobate.
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4. Comunicări ale președinției

Niciuna.

5. Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European 
în 2018
Raportor: JAHR (PPE)
(2019/2134(INI)
(termen pentru depunerea amendamentelor: 7.10.2019, ora 15.00/vot: 12.11.2019/plen: 
decembrie 2019)

— examinarea proiectului de raport

Au intervenit: Peter Jahr, Eleonora Evi, Margrete Auken, Cristian Terheş, Yana Toom, 
Kosma Złotowski, Pascal Lefevre (CE-SG)

În prezența Comisiei Europene

A. Petiții supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a altor 
documente primite

Mediu

6. Petiția nr. 0672/2018, adresată de Dan Chitu, de cetățenie română, privind 
poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri Rudeni din București, România

Petiția nr. 0673/2018, adresată de Cătălin Mateescu, de cetățenie română, în numele 
asociației STOP Poluării Provenite De La Groapa De Gunoi Iridex – Chiajna – Rudeni, 
privind poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri Rudeni din București, 
România

Petiția nr. 0674/2018, adresată de A.P., de cetățenie română, privind poluarea aerului 
din cauza depozitului de deșeuri Rudeni din București, România

Petiția nr. 1039/2018, adresată de Valentina Cucu, de cetățenie română, privind 
poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri Rudeni din București, România

Petiția nr. 0156/2019, adresată de A.U., de cetățenie română, privind poluarea gravă din 
nordul orașului București, România

Au intervenit: Alexandra-Ema Dobre (CE-ENV), Cristian Terheș, Yana Toom

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate.

7. Petiția nr. 0581/2016, adresată de C.M., de cetățenie română, privind presupuse 
nereguli legate de colectarea și incinerarea deșeurilor medicale periculoase pe teritoriul 
României
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Au intervenit: Alexandra-Ema Dobre (CE-ENV), Loránt Vincze, Cristian Terheș

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate, se trimite o 
scrisoare autorităților române.

8. Petiția nr. 1078/2018, adresată de Velicika Velicikova, de cetățenie bulgară, 
însoțită de 182 de semnături, privind încălcarea legislației din domeniul mediului în 
cadrul unei instalații de biogaz din satul Țareveț, comuna Mezdra, Bulgaria

Petiția nr. 1091/2018, adresată de Galina Toșeva, de cetățenie bulgară, însoțită de 595 de 
semnături, privind solicitarea de dezafectare a centralei pe bază de biomasă din Trud, 
Bulgaria

Petiția nr. 1105/2018, adresată de Kremena Petrova, de cetățenie bulgară, în numele 
asociației „Nova Zagora vrea să respire” („Нова Загора иска да диша”), însoțită de 1 
176 de semnături, privind o instalație de producere a biogazului din Nova Zagora, 
Bulgaria

Au intervenit: Kremena Petrova (petiționar), Antoaneta Rizova-Kalapiș (CE-ENV), Radan 
Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Yana Toom

Decizie: petițiile rămân deschise, se trimite o scrisoare Reprezentanței Permanente a 
Bulgariei, se solicită Comisiei informații actualizate și detalii cu privire la posibilele acțiuni 
planificate, se trimite Comisiei ENVI pentru aviz.

9. Petiția nr. 1099/2018, adresată de Józef Drzazgowski, de cetățenie poloneză, 
însoțită de 531 de semnături, privind dezastrul ecologic cauzat de exploatarea de 
suprafață a cărbunelui în estul regiunii Wielkopolska

Au intervenit: Wojciech Wlodarczyk (CE-ENV), Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Yana 
Toom, Zdzisław Krasnodębski, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro

Decizie: petiția rămâne deschisă, se trimite o scrisoare guvernului Poloniei, dacă misiunea 
Comisiei ITRE este autorizată, se trimite o scrisoare pentru a solicita ca unul sau doi membri 
ai Comisiei PETI să fie invitați să se alăture misiunii.

10. Petiția nr. 0059/2017, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo”, privind mina de 
wolfram din Lousame, Galicia

Au intervenit: Xoan Evans Pin (reprezentându-l pe petiționar), Daniel Fernandez Gomez (CE-
ENV), Cristina Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Yana Toom

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei o evaluare scrisă a răspunsului oferit de 
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Xunta.

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.07

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 14.38, fiind prezidată de Dolors Montserrat (președintă).

11. Comunicări ale președintei privind deciziile adoptate de coordonatori

1. Adoptarea ordinii de zi
Proiectul de ordine de zi a fost adoptat. 

2. Comunicări ale președinției
Președinta se va adresa președinților Comisiilor ENVI și AGRI pentru a găsi o soluție 
referitoare la audierea privind „Reevaluarea populației de lupi din UE”.

3. Adoptarea proiectului de ordine de zi a reuniunii PETI din 11 și 12 noiembrie 2019 
Ordinea de zi a fost adoptată.

4. Solicitări ale grupurilor politice
a) În ceea ce privește solicitările grupului S&D:
Procedura de urgență nu va fi aplicată petiției 0814/2019. 
Petiția nr. 0271/2019, adresată de Silvia Oñate Moya, de cetățenie spaniolă, privind pensiile 
văduvelor va fi inclusă pe ordinea de zi a reuniunii din noiembrie.

b) În ceea ce privește solicitările grupului Verts/ALE:
Petițiile nr. 0386/2018, 0174/2018 și 1194/2018 privind mina de cupru din Touro (Spania) vor 
fi incluse pe ordinea de zi a reuniunii din noiembrie.

5. Numirea reprezentanților
5.1 Numirea membrilor în structurile însărcinate cu implementarea Convenției Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD), precum și în rețeaua CRPD
Adam Kosa (PPE) și Alex Saliba (S&D) au fost numiți reprezentanți, pe picior de egalitate, ai 
Comisiei PETI în cadrul UE pentru Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor 
cu handicap. 

5.2 Numirea membrilor în rețeaua pentru integrarea perspectivei de gen
Massimiliano Smeriglio (S&) a fost numit reprezentat al Comisiei PETI în rețeaua pentru 
integrarea perspectivei de gen.

6. Calendarul întâlnirilor Comisiei PETI în 2020
Calendarul întâlnirilor Comisiei PETI în 2020 a fost aprobat.

7. Avize
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Comisia PETI va elabora un aviz la raportul Comisiei JURI privind „Monitorizarea aplicării 
dreptului Uniunii Europene: 2017 și 2018”. Avizul a fost atribuit grupului S&D. Numele 
raportorului va fi decis ulterior.

8. Programul audierilor în primul semestru al anului 2020
Coordonatorii au fost de acord că în primul semestru al anului 2020 ar trebui să aibă loc trei 
audieri. Audierile care au primit cel mai mare număr de voturi sunt: 

 „Stop plasticului în Europa. Gestiunea deșeurilor” (cereri adresate atât de S&D, cât și 
de GUE). 

 „Modalități de consolidare a drepturilor consumatorului în sectorul aviatic”
 „Modalități de tratare corectă și echitabilă a fermierilor în Europa”. 

În cazul în care audierea privind „Reevaluarea populației de lupi din UE” trebuie amânată 
până în anul 2020, cea de a treia propunere de audiere va avea loc în a doua jumătate a anului 
2020. 

9. Programul deplasărilor în primul semestru al anului 2020
Coordonatorii au aprobat organizarea a două vizite în primul semestru al anului 2020. Vizitele 
care au primit cel mai mare număr de voturi sunt:

Bulgaria, cu scopul investigării abuzurilor bancare. O decizie finală asupra subiectelor ce vor 
fi abordate va fi luată în cadrul unei reuniuni ulterioare, odată ce secretariatul va pregăti 
programul vizitei (săptămâna 9).

Polonia, cu scopul de a investiga accesul la educație al elevilor cu dizabilități, precum și 
situația pădurii din Bialowieza (săptămâna 21).

În cazul în care una dintre aceste propuneri nu se concretizează, vizita de informare în 
Slovacia privind protecția mediului a fost propunerea care a primit cel mai mare număr de 
voturi.

10. Recomandări contestate 
Petiția nr. 0280/2019, adresată de J.B., de cetățenie spaniolă, privind situația cultivatorilor de 
portocale din Valencia va face obiectul unui compromis și va fi transmisă Comisiei INTA 
pentru aviz.

11. Solicitări privind punctele din secțiunea B
Această chestiune va fi tratată prin procedură scrisă.

12. Programul de cercetare al PETI pentru perioada 2019-2020
Această chestiune va fi tratată prin procedură scrisă.

13. Puncte pentru informare

Coordonatorii au luat act de punctele pentru informare.

Următoarele documente au fost furnizate pentru informare:

a) La 18 septembrie 2019, toți deputații au primit lista cu petițiile înregistrate și considerate de 
către DG Președinție ca fiind potențial neconforme cu dispozițiile articolului 227 din TFUE.
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Lista 3 care acoperă petițiile de la nr. 0592/2019 la nr. 0851/2019

1 Subiecte care nu par să se încadreze în domeniile de activitate ale Uniunii
0593-19, 0597-19, 0602-19, 0604-19, 0605-19, 0608-19, 0611-19, 0615-19, 0619-19, 
0638-19, 0641-19, 0672-19, 0679-19, 0693-19, 0696-19, 0698-19, 0708-19, 0711-19, 
0713-19, 0720-19, 0721-19, 0724-19, 0725-19, 0726-19, 0731-19, 0733-19, 0734-19, 
0735-19, 0742-19, 0747-19, 0777-19, 0799-19, 0803-19, 0806-19, 0808-19, 0811-19, 
0819-19, 0822-19, 0823-19, 0828-19

3. Argumentație incoerentă, fără legătură clară cu domeniile de activitate ale Uniunii
0592-19, 0609-19, 0660-19, 0678-19, 0699-19, 0714-19, 0722-19, 0743-19, 0783-19, 
0800-19, 0807-19, 0829-19

Petițiile 0654-19, 0700-19, 0718-19, 0763-19, 0804-19, 0825-19, 0802-19, 0746-19 au fost 
scoase de pe lista 3.

b) Petiții retrase
0860/2018, 1087/2018, 0804/2019

c) Scrisori primite:
— Răspunsuri primite din partea comisarilor Thyssen și Andriukaitis privind petiția nr. 
0328/2016 
— Răspunsul Comisiei LIBE privind petiția nr. 0660/2018
— Răspunsul Comisiei ENVI privind petiția nr. 0879/2017
— Confirmare de primire a petițiilor nr. 0020/2019 și 0076/2019 trimisă de Comisia AGRI
— Răspunsul Comisiei ENVI privind petiția nr. 0510/2018
— Răspunsul Comisiei IMCO privind petițiile referitoare la situația din Bulgaria
— Răspunsul Comisiei LIBE privind petiția nr. 1125/2018
— Răspunsul Comisiei JURI privind petiția nr. 0660/2018

Bunăstarea animalelor

12. Petiția nr. 0545/2015, adresată de Dieter Soβna, de cetățenie germană, privind 
transportul animalelor destinate sacrificării

Petiția nr. 0629/2016, adresată de York Difturth, de cetățenie germană, în numele 
Animal Welfare Foundation (Fundația pentru bunăstarea animalelor) - e.V, privind 
presupusele cazuri de încălcare de către anumite state membre a Regulamentului (CE) 
nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului

Petiția nr. 1068/2017, adresată de A. B., de cetățenie italiană, privind transportul rutier 
de animale vii

Petiția nr. 1141/2017, adresată de Bernd Hefenbrock, de cetățenie germană, privind 
protecția animalelor în timpul transportului în țările din afara UE și aparenta 
neexecutare a unei decizii a CJUE cu privire la protecția animalelor în timpul 
transportului
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Petiția nr. 1188/2017, adresată de P.S., de cetățenie germană, privind transportul 
animalelor vii

Petiția nr. 1231/2017 adresată de G. G., de cetățenie italiană, în numele Animal Welfare 
Foundation, însoțită de 4 semnături, privind exportul de animale vii din UE către țări 
terțe

Petiția nr. 0011/2018, adresată de Maren Bestmann-Auchter, de cetățenie germană, 
privind încălcarea legislației privind protecția animalelor la transportul efectivului de 
animale în vederea sacrificării în țări terțe

Petiția nr. 0149/2018, adresată de K.S., de cetățenie germană, privind transportul 
animalelor vii în UE și în afara UE

Petiția nr. 0412/2018, adresată de I.B., de cetățenie germană, privind transportul 
animalelor și comerțul cu animale pe teritoriul UE

Petiția nr. 1064/2018, adresată de U.P., de cetățenie germană, însoțită de trei semnături 
suplimentare, privind transportul și sacrificarea animalelor din UE în țări terțe

Petiția nr. 0256/2019, adresată de T. K., de cetățenie germană, privind interzicerea 
transportului de animale în statele membre ale UE și către țările terțe

Au intervenit: Manuela Giacomini (petiționar), Ana Ramirez Vela (CE-SANTE), Jude 
Kirton-Darling, Eleonora Evi, Martin Buschmann, Margrete Auken, Alexander Bernhuber, 
Emil Radev, Yana Toom

Decizie: petițiile rămân deschise, se așteaptă evaluarea efectuată de Comisie și publicarea 
raportului de audit, se cer informații actualizate imediat după finalizare.

13. Petiția nr. 1344/2012, adresată de Roberta Fornasari, de cetățenie italiană, privind 
abolirea vivisecției în UE

Petiția nr. 1581/2013, adresată de Daniele Beucler, de cetățenie franceză, privind 
interzicerea experimentelor pe animale

Petiția nr. 0947/2017, adresată de Julia Baines, de cetățenie britanică, în numele PETA, 
însoțită de 109 802 semnături, privind REFIT pentru REACH și interzicerea testării pe 
animale pentru REACH

Au intervenit: Roberta Fornasari (petiționar), Julia Baines (petiționar), Katrin Schutte (CE-
ENV), Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken, Martin Buschmann, Alexander 
Bernhuber, Jude Kirton-Darling

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate.
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14. Petiția nr. 0439/2012, adresată de Andrea Rutigliano, de cetățenie italiană, în 
numele „Comisiei împotriva sacrificării păsărilor”, privind neaplicarea de către 
Republica Cipru a Directivei 2009/147/CE privind protecția păsărilor sălbatice

A intervenit: Paul Speight (CE-ENV)

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate.

Brexit –Drepturile cetățenilor

15. Schimb de opinii cu Grupul de coordonare pentru Brexit al Parlamentului 
European

Au intervenit: Guy Verhofstadt, Danuta Maria Hübner, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, 
Claude Moraes, Irina Von Wiese, Yana Toom, Tatjana Ždanoka, Domènec Ruiz Devesa, 
Christian Allard, Luisa Porritt, Catherine Rowett, Seb Dance

16. Petiția nr. 0307/2017, adresată de Fiona Godfrey, de cetățenie britanică, în numele 
coaliției „British in Europe”, privind garantarea drepturilor resortisanților Regatului 
Unit în UE-27 și a drepturilor resortisanților UE-27 în Regatul Unit în perioada post-
Brexit

Petiția nr. 0470/2017, adresată de Ignacio Romero-Romero, în numele Españoles en 
Reino Unido - Surviving Brexit, de cetățenie spaniolă, însoțită de 6 139 de semnături, 
privind garantarea drepturilor tuturor rezidenților din UE în Regatul Unit și ale 
resortisanților britanici în UE după Brexit

Petiția nr. 0627/2018, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie belgiană, în numele EU 
Rights Clinic, privind protecția drepturilor cetățenilor în contextul Brexitului

Petiția nr. 0926/2018, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie belgiană, în numele EU 
Rights Clinic și al Platformei pentru cooperarea internațională privind migranții fără 
forme legale (PICUM), privind compatibilitatea noului program de obținere a dreptului 
de ședere pentru cetățenii UE cu reședința în Regatul Unit cu dreptul UE

Petiția nr. 0097/2019, adresată de Ian Stock, de cetățenie britanică, privind 
recunoașterea drepturilor legate de cetățenia UE pentru cetățenii britanici după Brexit

Petiția nr. 0826/2019, adresată de Lucy Nabijou, de cetățenie britanică, în numele lui 
Haringey Welcome Organisation, privind protejarea drepturilor fundamentale ale 
migranților și ale refugiaților după Brexit

Au intervenit: Ian Stock (petiționar), Jude Kirton-Darling reprezentând-o pe Fiona Godfrey 
(petiționar), Anthony Valcke (petiționar), Lucy Nabijou (petiționar), Stefaan de Rynck (CE –
 Grupul de lucru „articolul 50”), Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Irina Von Wiese, 
Tatjana Ždanoka

Decizie: petițiile rămân deschise, se monitorizează evoluția acestor cazuri în perioada 
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premergătoare termenului limită pentru Brexit, precum și implementarea de către Regatul 
Unit a sistemului de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere 
în Regatul Unit.

17. Petiția nr. 1211/2017, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie belgiană, în 
numele EU Rights Clinic și Crossroads Göteborg, privind nerespectarea legislației UE 
de Suedia în privința emiterii codului personal de identificare (personnummer) pentru 
cetățenii UE și familiile acestora
și
Petiția nr. 0923/2018, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie belgiană, în numele EU 
Rights Clinic, privind punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE în Suedia

Petiția nr. 0925/2018, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie belgiană, în numele EU 
Rights Clinic, privind punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE în Franța

Petiția nr. 0927/2018, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie belgiană, în numele EU 
Rights Clinic, privind punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE în Belgia

Au intervenit: Anthony Valcke (petiționar), Fabrizio Vittoria (petiționar), Monika 
Mosshammer (CE-JUST), Domènec Ruiz Devesa

Decizie: petițiile rămân deschise, se trimite o scrisoare autorităților din Suedia, Franța și 
Belgia.

18. Petiția nr. 0801/2016, adresată de David Neville-Smith, de cetățenie britanică, 
privind consecințele referendumului organizat în Regatul Unit cu privire la ieșirea din 
Uniunea Europeană

Au intervenit: petiționarul, Stefaan de Rynck (CE – Grupul de lucru „articolul 50”)

Decizie: petiția rămâne deschisă, petiția este transmisă Grupului de coordonare pentru Brexit 

19. Petiția nr. 830/2019, adresată de V. B., de cetățenie britanică, privind retragerea 
anticipată a Regatului Unit din reuniunile la nivel înalt ale UE 

Au intervenit: Dorthe Christensen (CE-SG), Irina Von Wiese, Domènec Ruiz Devesa, Yana 
Toom, petiționarul care a adresat petița nr. 801/2016, Iiro Liukkonen (Serviciul juridic) 

Decizie: petiția rămâne deschisă, petiția este transmisă guvernului Regatului Unit

Solicitare de luare de cuvânt

Au intervenit: Jordi Cañas, Yana Toom

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.58.

* * *
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Reuniunea a fost reluată joi, 3 octombrie 2019, la ora 9.11, fiind prezidată de Dolors 
Montserrat (președintă).

Piața internă

20. Petiția nr. 0007/2018, adresată de Andre Kauper, de cetățenie germană, privind 
uzura planificată a becurilor electrice și a altor produse de uz casnic vândute în UE

Au intervenit: Ruben Dekker (CE-ENV), Alex Agius Saliba

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate.

21. Petiția nr. 1122/2018, adresată de F.C. , de cetățenie italiană, privind modificările 
aduse codului rutier italian în ceea ce privește utilizarea vehiculelor înmatriculate în 
străinătate
și 
Petiția nr. 1159/2018, adresată de Iulian Sergiu Gheorghe, de cetățenie română, privind 
recentele modificări aduse codului rutier italian în ceea ce privește utilizarea vehiculelor 
înmatriculate în străinătate

Au intervenit: Roberto Michieletto (CE-TAXUD), Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude 
Kirton-Darling

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate.

Industrie și întreprinderi

22. Petiția nr. 1256/2017, adresată de Ramón Marcos Fernández, de cetățenie 
spaniolă, în numele Federației spaniole a profesioniștilor în domeniul autovehiculelor 
(CONEPA), privind dreptul de acces la informațiile tehnice necesare pentru repararea 
și întreținerea vehiculelor

Au intervenit: Efrén Sánchez Galindo (CE-GROW), Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude 
Kirton-Darling, Susana Solís Pérez

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate, petiția se trimite 
Comisiei TRAN pentru informare.

23. Petiția nr. 1155/2018, adresată de J.R., de cetățenie poloneză, privind absența 
controalelor asupra emisiilor generate de vehicule în Polonia

Au intervenit: Emese Vida (CE-MOVE), Alexander von Campenhausen (CE-GROW), 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude Kirton-Darling

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate.
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Afaceri sociale

24. Petiția nr. 1116/2018, adresată de Antonio Escobar Flórez, de cetățenie spaniolă, 
în numele SITCPLA (Sindicato independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros – 
Sindicatul independent al echipajelor de cabină), privind încălcarea legislației UE de 
către Ryanair

Au intervenit: Antonio Escobar Flórez (petiționar), Adela Barrero Florez (CE-EMPL), 
Tatjana Ždanoka, Alex Agius Saliba, Cristina Maestre Martín De Almagro, Radan Kanev, 
Alexis Georgoulis, Lefteris Nikolaou-Alavanos

Decizie: petiția rămâne deschisă, se trimit scrisori tuturor miniștrilor muncii și afacerilor 
sociale din toate statele membre, se trimite Comisiei EMPL pentru aviz, se trimite o scrisoare 
către Ryanair.

Tatjana Ždanoka (prim-vicepreședintă) a preluat prezidiul la ora 10.10

Fiscalitate

25. Petiția nr. 0393/2013, adresată de F.T., de cetățenie britanică, însoțită de 750 de 
semnături, privind noua legislație spaniolă care impune obligația de a informa despre 
bunurile și drepturile deținute în străinătate

Petiția nr. 0478/2013, adresată de Patrick Le Cam, de cetățenie franceză, privind 
legislația fiscală spaniolă

Petiția nr. 0566/2013, adresată de Anthony Valcke, de cetățenie belgiană, în numele EU 
Rights Clinic și al Abusos Urbanísticos NO, privind noua legislație spaniolă care impune 
obligația de a informa despre bunurile și drepturile deținute în străinătate

Petiția nr. 0738/2015, adresată de către M.L.M., de cetățenie spaniolă, privind obligația 
de a declara la autoritățile fiscale bunurile și pensiile deținute în străinătate 

Au intervenit: Anthony Valcke (petiționar), Juan López Rodríguez (CE-TAXUD), Gheorghe 
Falcă, 

Decizie: petițiile rămân deschise, se trimite o scrisoare autorităților din Spania.

Cercetare și inovare

26. Petiția nr. 0869/2018, adresată de J. S., de cetățenie neerlandeză, privind ultimele 
evoluții ale cercetărilor legate de placentă

Au intervenit: Karim Berkouk (CE-RTD), Jude Kirton-Darling

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate.
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27. Petiția nr. 0204/2019, adresată de Evelien Van Den Brink, de cetățenie 
neerlandeză, privind o cerere de finanțare a cercetării biomedicale a encefalomielitei 
mialgice

Au intervenit: Evelien van den Brink (petiționar), Karim Berkouk (CE-RTD), Rory Palmer, 
Martin Buschmann

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate.

Dolors Montserrat (președintă) a preluat prezidiul la ora 10.36

Dizabilitatea

28. Petiția nr. 0371/2018, adresată de J.G., de cetățenie spaniolă, în numele APICO 
(Asociația spaniolă pentru integrarea copiilor cu handicap în școli obișnuite), privind 
educația incluzivă a copiilor cu nevoi speciale

Petiția nr. 2582/2013, adresată de Albano De Alonso Paz, de cetățenie spaniolă, privind 
presupusa discriminare a copiilor cu handicap de către autoritățile spaniole

Au intervenit: Albano de Alonso Paz (prin video), Inmaculada Placencia Porrero (CE-EMPL), 
Julius Op de Beke (CE-EMPL), Alex Agius Saliba, Mario Furore, Ádám Kósa, Dolors 
Montserrat

Decizie: petițiile rămân deschise, se va trimite o scrisoare autorităților naționale (Ministerio 
de Sanidad y Empleo) și locale pentru a solicita informații referitoare la situația descrisă în 
petiția nr. 2582/2013, petiționarul este sfătuit să contacteze CERMI.

29. Chestiuni diverse

Niciuna

30. Data și locul următoarei reuniuni

  11.11.2019, 15.00-18.30
  12.11.2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30

Reuniunea s-a încheiat la ora 11.07.

* * *
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B. Petiții a căror închidere este propusă pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a 
altor documente primite

Următoarele petiții vor fi închise:

1399/2016, 0498/2018, 0556/2018, 0589/2018, 0592/2018, 0600/2018, 0737/2018, 
0752/2018, 0776/2018, 0778/2018, 0842/2018, 0871/2018, 0899/2018, 0945/2018, 
0947/2018, 0991/2018, 0992/2018, 1024/2018, 1110/2018, 1132/2018, 1145/2018, 
1173/2018, 1207/2018, 0017/2019, 0026/2019, 0117/2019, 0136/2019, 0245/2019 

Următoarele petiții vor rămâne deschise:

0371/2006, 0175/2007, 1606/2010, 0454/2011, 0172/2013, 0430/2013, 0709/2013, 
1264/2013, 1481/2013, 1552/2013, 2229/2013, 2378/2013, 2617/2013, 1887/2014, 
2520/2014, 0384/2015, 0395/2015, 1228/2015, 0270/2016, 1490/2016, 1124/2017, 
0291/2018, 0608/2018, 0631/2018, 0690/2018, 0837/2018, 0838/2018, 0930/2018, 
0943/2018, 0067/2019, 0124/2019, 0144/2019, 0178/2019 

o O o

Anexe:

Lista petițiilor declarate admisibile de la ultima reuniune a Comisiei pentru petiții din 4 și 
5 septembrie 2019.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (1), Cristina Maestre Martín De Almagro (VP) (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Alexander Bernhuber (1,2), Gheorghe Falcă (1,2), Peter Jahr (1),Radan Kanev (1,2), Emil 
Radev,(1), Loránt Vincze (1), Alex Agius Saliba (2), Andris Ameriks (1,2), Jude Kirton-Darling (1,2), Cristian Terheş (1), Ulrike 
Müller (1), Irina Von Wiese (1),Margrete Auken (1), Kosma Złotowski (1), Martin Buschmann (1,2), Eleonora Evi (1), Mario Furore 
(1,2),Lefteris Nikolaou-Alavanos (2) 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi (1), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Sylvie Guillaume (2), Domènec Ruiz Devesa (1), Jordi Cañas (1), Luisa 
Porritt (1), Alexis Georgoulis (1,2)

200 (2)

206 (3)

Gina Dowding,(1), Scott Ainslie (1), Antonio Tajani (1), Guy Verhofstadt (1), Christian Allard (1), Neena Gill (1), Seb Dance (1), 
Claude Moraes (1),Ellie Chowns (1), Barbara Ann Gibson (1), Danuta Maria Hübner (1),Sven Mikser (1) Zdzisław Krasnodębski 
(1),María Soraya Rodríguez Ramos (1),Juan Ignacio Zoido Álvarez (1), Catherine Rowett (2), Susana Solís Pérez (2), Rory Palmer (2), 
Martin Horwood, (1))

53 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.10.2019x
(2) 3.10.2019
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Kremena Petrova (petitioner), Ismael López Pérez (petitioner), Manuela Giacomini (petitioner), Roberta Fornasari (petitioner), Julia 
Baines (petitioner), Ian Stock (petitioner), Anthony Valcke (petitioner), Lucy Nabijou (petitioner), Fabrizio Vittoria (petitioner), 
Antonio Escobar Flórez (petitioner), Evelien van den Brink (petitioner), Albano de Alonso Paz (petitioner per video),
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Pascal Lefevre (EC-SG), Alexandrea-Ema Dobre (EC-ENV), Antoaneta Rizova-Kalapish (EC-ENV), Wojciech Wlodarczyk (EC-
ENV), Daniel Fernandez Gomez (EC-ENV), Ana Ramirez Vela (EC-SANTE), Katrin Schutte (EC-ENV), Paul Speight (EC-ENV,), 
Stefaan de Rynck (EC-TF50), Dorthe Christensen (EC-SG), Roberto Michieletto (EC-TAX), Efren Sanchez Galindo (EC-GROW), 
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Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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